
 

Dodatek č. 5 

ke Smlouvě o poskytování pracovnělékařských služeb uzavřené dne 27. 6. 2007 

 

Smluvní strany 

obchodní firma:  Dopravní zdravotnictví a.s. 

sídlo:                           Italská 560/37, 121 43 Praha 2  

za níž jedná:                 Ing. Artur Lukša, předseda představenstva   

Ing. Karel Köchrt, místopředseda představenstva  

IČO:                             259 03 659 

DIČ:                               CZ699000899 

bankovní spojení:        Československá obchodní banka, a. s. 

číslo účtu:               XXXXXXXXXXXX 

email:                          XXXXXXXXXXXX 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15882 

provozovna:         POLIKLINIKA AGEL Praha Italská, POLIKLINIKA AGEL Plzeň, POLIKLINIKA AGEL 

Plzeň – pracoviště České Budějovice; POLIKLINIKA AGEL Olomouc – 

pracoviště Přerov; POLIKLINIKA AGEL Ostrava 

subdodavatelé: MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o.; EUC Klinika Ústí nad Labem; 

Podještědská poliklinika, s.r.o.; Mediclinic a.s. 

dále jen „Poskytovatel“ na jedné straně 

 

a 

 

název:  Česká republika - Český telekomunikační úřad 

sídlo:   190 00 Praha 9 - Vysočany, Sokolovská 58/219 

jejímž jménem jedná: Ing. Mgr. Jaromír Novák 

    předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu  

IČO:   701 06 975 

DIČ:   CZ70106975 (osoba identifikovaná k dani)  

poštovní adresa:   poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 

bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu:  XXXXXXXXXXXX 

email:   XXXXXXXXXXXX 

dále „Objednatel“ na druhé straně 

dále společně „smluvní strany“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 (dále jen 

„Dodatek“) ke Smlouvě o poskytování pracovnělékařských služeb ze dne 27. 6. 2007 (dále jen 

„Smlouva“) v následujícím znění:  
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Článek 1. 

Předmět Dodatku 

 
1.1. Předmětem tohoto Dodatku je aktualizace Článku 6. – Další ujednání a Přílohy č. 3 – Kontaktní 

údaje, seznam ordinací a lékařů. 

 

1.2. Článek 6. Další ujednání se upravuje a nově zní takto: 

 

„6.1.  Osoby oprávněné jednat za Poskytovatele po stránce věcné náplně: 

   Jméno:  XXXXXXXXXXXX 

   Telefon: XXXXXXXXXXXX 

   Email:  XXXXXXXXXXXX 

 

  6.2. Kontaktní údaje Poskytovatele ve věcech smluvních: 

   Administrativní oddělení 

   Telefon: XXXXXXXXXXXX 

   Email:  XXXXXXXXXXXX 

 

   Účtárna 

   Telefon: XXXXXXXXXXXX 

 

  6.3  Osoby oprávněné jednat za Objednatele po stránce věcné náplně a ve věcech 

               smluvních: 

   Jméno: XXXXXXXXXXXX 

   Telefon: XXXXXXXXXXXX 

   Email:   XXXXXXXXXXXX 

 

   Jméno:  XXXXXXXXXXXX 

   Telefon: XXXXXXXXXXXX 

   Email:  XXXXXXXXXXXX 

 

Článek 2. 

Závěrečná ustanovení 

 

2.1. Aktualizovaná Příloha č. 3 tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku. 

 

2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 

dnem jeho zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
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podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb. 

 

2.3. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

jednom vyhotovení. 

 

2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. Práva a povinnosti touto Smlouvou 

neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, v platném znění a dalšími platnými právními předpisy českého právního 

řádu. 

 
2.5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku a Smlouvy včetně jejích 

Dodatků č. 1 až 4 podle zákona o registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel. 

 

2.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podepsáním přečetly, že s jeho 

obsahem souhlasí, že byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle a že nebyl 

uzavřen v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 

své vlastnoruční podpisy. 

 

 

 
V Praze dne 10. 8. 2017     V Praze dne 21. 8. 2017 
 

 

 

 ___________________________________        __________________________________ 

                       Dopravní zdravotnictví a.s.              Česká republika - Český telekomunikační úřad 

    Ing. Artur Lukša    Ing. Mgr. Jaromír Novák 

                          předseda představenstva                                                    předseda Rady 

   Českého telekomunikačního úřadu 

 

 

  

 ____________________________________  

   Dopravní zdravotnictví a.s.         

                       Ing. Karel Köchrt  

        místopředseda představenstva       

 


